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Comunicat de presă

Fundaţia Mitropolitul Bartolomeu și Filarmonica din Cluj
organizează,  la Teatrul  Național  un Concert  de gală pentru
Centenarul Marii Uniri

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, în parteneriat cu Filarmonica de
Stat  „Transilvania”  din  Cluj-Napoca,  doreşte  să  marcheze  spaţiul  cultural
clujean al acestui început de primăvară prin organizarea Concertului de gală
al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, susţinut de Cvartetul Transilvan, al
Filarmonicii din Cluj-Napoca: Gabriel Croitoru – vioara I, Nicuşor Silaghi –
vioara a II-a, Marius Suărăşan – violă şi Vasile Jucan – violoncel.

Evenimentul, care va f unul de gală și pe care organizatorii îl dedică
Centenarului Marii Uniri va avea loc joi, 22 martie 2018, de la orele 18.00, la
Teatrul Naţional „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca şi va cuprinde 3 momente
de referinţă:

– Prefaţa  muzicală  susţinută  de  Corala  „Psalmodia  Transylvanica”
dirijată de Pr. Vasile Stanciu,  decanul Facultății  de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca, cu lucrări specifce Postului Mare. 

– Cuvântul invitatului Conf. Univ. Dr. Adrian Papahagi, de la Facultatea
de Litere 

– Recitalul cameral propriu-zis al Cvartetului Transilvan.
Pentru acest concert, Cvartetul Transilvan a ales un repertoriu de mare

ținută ce cuprinde lucrări ale unor compozitori, precum: Valentin Gheorghiu,
Constantin Dumitrescu,  George Enescu, Paul Constantinescu,  Béla Bartók,
dar și o selecție din celebrele Suite românești. 

Prin acest moment, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” îşi propune să-
şi confrme deschiderea ei culturală, să marcheze acest an jubiliar din istoria
României,  dar  și  să  promoveze  proiectul  generos  al  acordării  de  burse
tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități fnanciare.

Fundaţia  „Mitropolitul  Bartolomeu” a fost  înfinţată  în  anul  2008 de
vrednicul  de  pomenire  Arhiepiscop  şi  Mitropolit  Bartolomeu  Anania  şi
reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi,  care a
ştiut să-şi convertească lipsurile tinereţii  în şansă pentru tinerii  merituoşi,
dar lipsiţi de posibilităţi materiale. 

Până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 295 de
burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 751.800 lei. 

Intrarea la concert este liberă. 
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